MODEL: T.R.I.P.

MOJE MOŻLIWO CI

ZADANIE: ZAPOZNANIE SIĘ
Z LISTAMI UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH

10 i wyjaśnij swój wybór.

ETAP: TALENT B
REZULTAT: ŚWIADOMOŚĆ
SWOICH UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH

Poniższe bloki umiejętności odnoszą się do tych, które możesz
wykorzystać w pracy na różnych stanowiskach. Wymienione
zostały liczne przykłady. Ich podział dotyczy pracy z ludźmi,
danymi, rzeczami, ideami.
Przeczytaj materiał z tego arkusza i zastanów się nad swoimi
umiejętnościami zawodowymi.
Przykłady wykorzystania umiejętności perswazji w pracy
prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, angażowanie
pracowników, prowadzenie rozmów okresowych,
doradzanie merytoryczne, wspieranie we wdrażaniu na
stanowisku, prowadzenie szkoleń, prowadzenie mediacji,
przekonywanie do rozwiązań, inspirowanie do działania,
badanie potrzeb klientów, utrzymywanie kontaktów
z klientami, budowanie zespołu, zarządzanie konfliktami,
inicjowanie kontaktów biznesowych, zarządzanie relacjami
z klientami, instruowanie, obsługa telefoniczna
Przykłady wykorzystania umiejętności technicznych
i analitycznych w pracy
obsługa specjalistycznych programów komputerowych,
instalacja i konfiguracja urządzeń, naprawa i konserwacja,
monitorowanie sprawności urządzeń, projektowanie,
tworzenie produktów, składanie towaru, rekonstruowanie
rzeczy, opracowywanie rozwiązań, optymalizacja
procesów, analiza i przetwarzanie danych, pomiar danych,
opracowywanie standardów, monitoring procesów,
sporządzanie raportów, prowadzenie testów
Przykłady wykorzystania umiejętności organizacyjnych
i kreatywności w pracy
planowanie działań, tworzenie strategii, ustalanie procedur,
ustalanie priorytetów, restrukturyzacja, zarządzanie
projektami, definiowanie celów, zarządzanie zmianami,
tworzenie systemów, generowanie rozwiązań, delegowanie
zadań, podejmowanie decyzji, zarządzanie procesem,
wykonywanie zadań zgodnie z wyznaczonym terminem,
dostrzeganie możliwości, wdrażanie pomysłów, wyznaczanie
standardów działań, dbałość o zapewnienie ciągłości
działań, weryfikacja standardów, tworzenie koncepcji
doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka

MOJE MOŻLIWOŚCI
Bazując na treści z poprzedniej strony
zastanów się, jakie posiadasz możliwości.
Wyobraź sobie, że idziesz do wymarzonej
pracy i będziesz pracować w oparciu o te
umiejętności, które masz i chcesz rozwijać
lub te całkiem dla Ciebie nowe.
Wymień zadania, jakie będziesz wykonywać
i wpisz je do kategorii poszczególnych
umiejętności. Skorzystaj ze ściągi powyżej,
a jeśli masz ochotę, wpisz też swoje
propozycje.
UMIEJĘTNOŚCI PERSWAZJI

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE i KREATYWNOŚĆ

MODEL: T.R.I.P.

ETAP: TALENT B

ZADANIE: ANALIZA SWOICH MOŻLIWOŚCI

REZULTAT: ŚWIADOMOŚĆ SWOICH MOŻLIWOŚCI
doradztwo zawodowe, coaching kariery
Kamila Wodnicka

